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Hrbatý naposledy  
vo Wimbledone?

Čím začať? Azda Dominikom 
Hrbatým, ktorý si nikdy na tráve 
nerobil veľké nádeje, ale ako pravý 
športovec do Wimbledonu nechodil 
prehrávať. Výhier z posvätnej trávy 
má však na svojom konte poskrom-
ne (12. účasť, bilancia 4 výhry – 12 
prehier). Ktovie, či ho o rok ešte 
vo Wimbledone uvidia... Sám sa 
tak 30-ročný Bratislavčan 
vyjadroval. Žreb prvého 
kola ho zviedol s obhaj-
com titulu Rogerom Fe-
dererom. Začínali podľa 
tradície: v pondelok otvá-
rali program na centrálnom 
dvorci. Dominik si zápas proti 
favoritovi užíval. Divákom ponúkol 
jednu exportnú výmenu, ktorú si 
aj s odstupom času môžu pozrieť 
na YouTube (http://www.youtube.
com/watch?v=sI9KtNnjmv0). Po 
súperovom lobe bežal k základnej 
čiare a chrbtom k sieti nechytateľ-
nou zadovkou vrátil loptičku. Fede-
rer mu uznanlivo tlieskal raketou. 
A v závere prišlo prekvapenie – za 
stavu 2:5 pred posledným gemom 
si Hrbatý pri striedaní sadol vedľa 
súpera. 

„Môžem si prisadnúť?“ spý-
tal sa. „Samozrejme,“ odpovedal 

prekvapený Federer. „Vravel mi, 
že je to pre neho veľká česť a cení 
si, že môže proti mne hrať a je aj 
môj priateľ. Povedal som mu, že to 
platí aj o mne,“ vysvetľoval Švajčiar 
epizódu novinárom. Bolo to milé, 
pre médiá vďačné. Fotka, ktorú sme 
v tomto čísle dali na titulku, nepo-
trebuje ďalší komentár. A predsa 
dodáme ešte čosi, čo povedal Fede-
rer. „Dominik vravel, že to bol mož-

no jeho posledný Wimbledon. 
Aj preto to bol emotívnejší 
zápas. Bolo fajn, čo urobil 
na jeho konci.“

Vyradenie Dominiky Ci-
bulkovej v prvom kole síce 

zarmútilo jej fanúšikov, ale 
s odstupom niekoľkých dní museli 
uznať, že prehrala s mimoriadne 
disponovanou súperkou. Jie Ženg 
sa stala prvou čínskou semifina-
listkou Wimbledonu! „Mala som 
pocit, že hrám dobre, ale súperka 
bola lepšia,“ konštatovala 19-roč-
ná Slovenka, ktorá potom musela 
pre problémy s chrbtom skrečovať 
zápas štvorhry a odložiť spoločnú 
premiéru s krajanom Michalom 
Mertiňákom v mixe. Pre nášho naj-
lepšieho deblistu tak bol tohtoročný 
Wimbledon sklamaním. Nezahral si 
mix a vo štvorhre po boku Maracha 
skončil už v prvom kole.

rybáriková prepásla šancu

Ďalší krok vpred urobila Magda-
léna Rybáriková. Pred rokom bola 
v rebríčku ešte 523., teraz nastupo-
vala ako 114. hráčka sveta. 

Ale v All England Clube nezopa-
kovala výsledok z Roland Garros, 
kde po kvalifikácii uhrala svoj 
prvý víťazný grandslamový zápas. 
Finalistke juniorskej dvojhry vo 
Wimbledone 2006 sedí tráva ako 
uliata. V Londýne prešla kvalifikač-
ným sitom bez straty setu, i keď jej 
v druhom kole stála v ceste skúse-
nejšia Karatančevová. S Rumunkou 
Niculescuovou v hlavnej súťaži by 
možno dotiahla súboj do víťazstva, 
keby dohrali v prvý deň. Stretnutie 
prerušili pre tmu v treťom sete za 
stavu 4:2 v prospech Slovenky. Na-
vyše bola Magda na podaní. Sľubný 
stav. No pokračovanie Rybáriková 
nezvládla! Set prehrala 4:6, nezmoh-
la sa v ňom na odpor. „Mala som 
šancu súperku zdolať. Prehrala som 
si to psychicky. V hlave,“ vravela 
sklamaná zverenka trénera Ladislava 
Simona. „Som nahnevaná, táto pre-
hra ma bude dlho mrzieť,“ dodala. 
Mohla naskočiť do svetovej stovky, 
poistiť si miesto v lepšej tenisovej 
spoločnosti kam smeruje. Pravda, 
okrem dobrej hry musí ukázať i kus 
odvahy, odhodlania a schopnosť 
poriadne sa zahryznúť. Viac si ve-
riť. Príležitostí ešte bude mať dosť. 
Najbližšiu grandslamovú už na US 
Open. Do New Yorku sa prihlasovala 
ako 101. tenistka počítača a po prvý 
raz by mala figurovať priamo v hlav-
nom turnaji veľkej štvorky. 

Zuzana WISTEROVÁ

WIMBLEDON 2008,
 VÝSLEDKY SLOVÁKOV

m u Ž i
DvojHra - kvalifikácia: 1. kolo: 
Goodall (V.Brit.) – kleC 64, 63, Mirnyj 
(B-rus.) – BeCk 64, 64
Hlavná súťaž
1. kolo: Federer (1-Švajč.) – HrBatÝ 
63, 62, 62.
ŠtvorHra, kvalifikácia: 1. kolo: Pála, 
zelenaY (4-ČR/SR) – Soeda, Torres 
(Jap./Braz.) 62, 63, 2. kolo (finále): 
Pála, zelenaY – Elgin, Kudrjavcev 
(5-Rus.) 61, 62
Hlavná súťaž: 1. kolo: Pála, zelenaY 
– Bellucci, Daniel (Braz.) 75, 64, 63, 
Parrott, PolÁŠek (USA/SR) – Damm, 
Vízner (6-ČR) – 64, 76(6), 26, 64, Ben-
neteau, Mahut (16-Fr.) – Del Potro, 
HrBatÝ (Arg./SR) 60, 76(3), 62, Jo-
hansson, Melzer (Švéd./Rak.) – Marach, 
mertiŇÁk (Rak./SR) 62, 75, 75, 2. kolo: 
Pála, zelenaY – Gil, Norman (Por./Bel.) 
46, 26, 61, 76(4), 61, Parrott, PolÁŠek 
– De Voest, Kubot (JAR/Poľ.) 64, 36, 
76(5), 64, osemfinále: Granollers-Pujol, 
Ventura (Šp.) – Pála, zelenaY 75, 62, 
64, Dlouhý, Paes (9-ČR/Ind.) – Parrott, 
PolÁŠek 76(2), 76(6), 64

Ž e n Y
DvojHra – kvalifikácia: 1. kolo: 
rYBÁrikovÁ (9) – Perianová (Rum.) 
64, 62, 2. kolo: rYBÁrikovÁ – Ka-
ratančevová (Bul.) 63, 63, 3. kolo 
(finále): rYBÁrikovÁ – Kulikovová 
(Rus.) 75, 62.
Hlavná súťaž: 1. kolo: Jie Ženg (Čína) 
– CiBulkovÁ (30) 64, 63, Niculescová 
(Rum.) – rYBÁrikovÁ 16, 63, 64, 
HantuCHovÁ (10) – Erraniová (Tal.) 
76(5), 64, 2. kolo: Klejbanovová (Rus.) 
– HantuCHovÁ 63, 46, 61
ŠtvorHra: 1. kolo: Benešová, HuSÁ-
rovÁ (15) – Erakovicová, Krajiceková 
(N.Zél./Hol.) 60, 62, Cirsteová, Nicules-
cová (Rum.) – CiBulkovÁ, Klejbano-
vová (SR/Rus.) 61 skr., 2. kolo: Kingová, 
Kudriavcevová (USA/Rus.) – Benešová, 
HuSÁrovÁ 63, 64.
mieŠanÁ ŠtvorHra: 1. kolo: Mo-
odie, Craybasová (JAR/USA) – Sa, 
HuSÁrovÁ 62, 62

j u n i o r k Y
DvojHra, kvalifikácia: 1. kolo: 
taBakovÁ (3) – Pimkinová (Rus.) 63, 
62, 2. kolo (finále): taBakovÁ – Sot-
nikovová (10-Ukr.) 64, 60. 
Hlavná súťaž: 1. kolo: taBakovÁ 
– Raeová (V.Brit.) 60, 64, luknÁrovÁ 
– Watsonová (V.Brit.) 63, 36, 64, 2. kolo: 
taBakovÁ – Čerňakovová (14-Rus.) 
61, 61, J. Moorová (6-Austr.) – luknÁ-
rovÁ 63, 64, osemfinále: taBakovÁ 
– Mladenovicová (Fr.) 64, 63, štvrťfi-
nále: taBakovÁ – Hercogová (5-Slo.) 
64, 61, semifinále: Robsonová (V.Brit.) 
– taBakovÁ 62, 75
ŠtvorHra: 1. kolo: Linhová, luk-
nÁrovÁ (ČR/SR) – Hogenkampová, 
Robsonová (Hol./V.Brit.) 46, 76(3), 62, 
Piterová, taBakovÁ (Poľ./SR) – Chalo-
vá, Lertcheewakarnová (7-Fr./Thaj.) 75, 
61, osemfinále: Hercogová, J. Moorová 
(6-Slo./Austr.) – Linhová, luknÁrovÁ 
63, 60, T. Moorová, Watsonová (V.Brit.) 
– Piterová, taBakovÁ 63, 57, 9:7

Radosti bolo 
poskromne

O vystúpení Slovákov vo Wimbledone 2008

Wimbledonské prvé kolo dvojhry v podaní slovenských tenistov: 
štyri zápasy, tri prehry. Do druhého kola sa dostala iba Daniela 
Hantuchová, ale po dlhom výpadku zavinenom zranením sa tešila 
iba z toho, že vôbec môže hrať. Radosti bolo poskromne. Urobili 
nám ju deblisti a v druhom týždni juniorka Tabaková účasťou 
v semifinále.

Dve mladé Slovenky, Dominika CIBULKOVÁ (vľavo) a Magdaléna RYBÁRIKOVÁ, mali v hlavnej súťaži wimbledonskej 
dvojhry premiéru, Dominik HRBATÝ zaknihoval tohto roku už svoj dvanásty štart
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na tráve je sebavedomejšia

V All England Clube zvolila 25-
ročná Slovenka úsporný režim. Po 
prvý raz nastúpila iba vo dvojhre. 
„Musím sa šetriť. Mám za sebou 
málo tréningu, začala som týždeň 
pred Wimbledonom. Som stále 
opatrná a chvíľu bude trvať, kým to 
prekonám,“ konštatovala. Priznala, 
že dlho hrala s bolesťou zranenej 
päty, a že stále ju prenasledovali 
v podvedomí obavy. „Bojím sa 
razantne odraziť,“ poznamenala. 
O výhre nad Taliankou podľa slov 
Hantuchovej rozhodlo sebavedomie 
na tráve. 

„Je to povrch, na ktorom sa cítim 
najviac doma. A to aj napriek tomu, 
že som dva mesiace neťukla do 
loptičky. Bolo výhodou, že som po 
prestávke začala práve na tráve. A to 
proti Talianke, ktorá nie je tenistkou 
na tento povrch.“

Vo Wimbledone, kde má Daniela 
vždy vysoké ambície, nastupovala 
ako 12. hráčka sveta, v pozícii na-
sadenej desiatky. Po dlhom hernom 
výpadku cítila neistotu. „Počas pr-
vých pár gemov som ledva dýchala, 
bola som nervózna...“ vravela. Ale 
z nútenej prestávky, prvej dlhšej v 
tenisovej kariére, mala aj profit. 

„Dni bez tenisu mi otvorili oči. 
Ukázali veľa iných vecí v živote, 
ktoré bežne nezažívam, keď neustále 
hrám, trénujem a cestujem.“ Uvedo-
mila si tiež, že svoj šport si viac váži, 
a keď bola mimo, aj to, ako ho má 
rada. „Už som si nevedela predstaviť, 
že aj na ďalší grandslamový turnaj sa 
budem dívať doma z kresla. Navyše 
na Wimbledon! Povedala som si: 
stačilo, chcem sa na dvorec už do-
stať!“ rekapitulovala Bratislavčanka 
myšlienky, ktoré ju prenasledovali 
po vynechanom Roland Garros. 

zabudnúť na barle

Pohľad na Danielu s barlami 
zarmútil tenisových fanúšikov.  
„Používala som ich mesiac. Barle sú 
to najhoršie, čo sa môže športovcovi 
prihodiť,“ vravela. So zraneniami 
nemala doposiaľ veľa skúseností.  
Vo Wimbledone si na bolesti päty 
nesťažovala. Pravda, podstúpila 
menšiu tréningovú záťaž ako ob-
vykle a neustále bola v starostlivosti 
fyzioterapeuta. „Pre mňa bolo ví-
ťazstvom už to, že som vôbec mohla 
nastúpiť,“ konštatovala.

Počas prestávky veľa plávala v 
bazéne, najmä šprinty na frekvenciu. 
„Vždy plávam rada. Napriek staros-
tiam so zranením som prvý raz v 
kariére zažívala normálny život. Aj 
keď som veľa chodila po doktoroch. 
Zákonite som si tak zlepšovala aj 
vedomosti o ľudskom tele, ale zdo-
konalila som sa aj v španielčine a 
taliančine,“ vraví. Ba – ako typická 
mladá žena - aj vo varení, ku ktoré-
mu sa bežne nedostáva. „S pomocou 
mamy som zvládla všeličo,“ dodáva. 
„Robila som veľa normálnych vecí. 
Jednoducho som sa musela zmieriť 
s tým, že sa na dvorec tak rýchlo 
nedostanem.“ Chodila do kina a 
nemusela sa ponáhľať, že na druhý 
deň treba skoro vstávať na tréning. 
Ale golf si už zahrať nemohla, aby 
nohu príliš nezaťažovala. A vo Wim-
bledone ani štvorhru a mix. „Mala 
som ponuky od Davenportovej aj 
Bryanovcov – musela som však 
odmietnuť,“ poznamenala. 

nedala sa odpáliť z dvorca

V druhom kole Wimbledonu 
otestovala Hantuchovú urastená, 
18-ročná Ruska Alisa Klejbanovo-
vá, 42. hráčka rebríčka. Slovenka 
jej podľahla 3:6, 6:4, 1:6 a v prvý 
štvrtok sa pre ňu šampionát skončil. 
S ambicióznou Ruskou držala krok 
do stavu 3:3 v prvom sete. Potom 
prehrala šesť hier v sérii. V druhom 
sete od stavu 1:4 však Hantuchová 
prevzala iniciatívu. Obrat priniesla 
deviata hra, keď súperke prelomila 
podanie (Ruska jej pomohla dvoj-
chybou) a pri vlastnom servise na 
zisk setu nezaváhala – gem získala 
čistou hrou. Za stavu 1:1 v treťom 
sete ale nevyužila brejkbaly, následne 
stratila podanie a už rozbehnutú 
Rusku nezastavila. „Spočiatku to 
vyzeralo tak, že ma súperka odpáli z 
dvorca... Napokon bol zápas celkom 
vyrovnaný,“ vravela po prehre a ľu-
tovala nevyužité šance na začiatku 
tretieho setu. „Úspechom je, že som 
vôbec bola v druhom kole. Môžem 
teraz poriadne pracovať. Teší ma, 
že som mohla hrať,“ lúčila sa s All 
England Clubom po svojom ôsmom 
štarte v ňom. 

Dnes už patrí Hantuchová medzi 
najskúsenejšie profesionálky. Prav-

da, aj ona cíti tlak novej vlny. Ale 
stále sa drží v špičke. 

„Z mojej generácie už skončili obe 
Belgičanky Clijstersová aj Heninová. 
Tenis sa mení a ja sa teším, že som 
v ňom stále na špici. Sú tu Ameri-
čanky, Rusky, o chvíľu prehovoria 
Ázijčanky, najmä z Číny... Ak však 
budem zdravá, pôjdem vyššie aj ja. 
Nie je to ľahké. Ale stále si myslím, 
že najlepšie mám ešte v sebe.“ 

o päte hovorila s Hingisovou

Po polovici sezóny, na začiatku 
ktorej dosiahla Daniela na Austra-
lian Open skvelé semifinále, plánuje 
druhý polčas. „Bolo dobré, že som po 
zranení začínala na tráve. Uvidíme, 
ako to bude s pätou na betóne. Teraz 
chcem konečne poriadne pracovať 
- na tenise aj kondícii,“ hovorí.

Starosti s pätou konzultovala aj s 
Martinou Hingisovou, ktorá kvôli 
podobnému zraneniu zanechala na 
istý čas tenis. „Martina ma upozor-
ňovala, aby som venovala pozornosť 
teniske. Firma Nike už dlho pracuje 
na tom, aby vyrobila také tenisky, 
ktoré mi budú vyhovovať. Veľká časť 
problému spočíva práve v teniske. 
Martina mi vravela, že keď ju zmeni-
la, pomohlo jej to. Problémy s pätou 
pominuli. Iste jej pomohla aj pauza 
od tenisu,“ dodáva Hantuchová.

Bodkou za tohtoročným Wimble-
donom bolo pre Danielu londýnske 
točenie videa s britským Fashion 
TV. Potom ju čakali vyšetrenia 
vo Švajčiarsku, kde sa dostala k 
vyhľadávanému chiropraktikovi, 
a Taliansku. Na júl si naplánovala 
štarty na amerických betónoch a v 
prvej časti augusta má pred sebou 
jeden z vrcholov roka – pekinskú 
olympiádu.

Zuzana WISTEROVÁ

Hantuchová: Som rada, že hrám
Slovenská  jednotka  nastúpila  vo Wimbledone  po  vyše  dvojmesačnej  tréningovej  pauze

Hoci Daniela Hantuchová vypadla už v druhom 
kole, čo sa jej naposledy stalo vo Wimbledone 

pred piatimi rokmi, neodchádzala z Londýna 
sklamaná. „Keby mi niekto dva týždne pred 
Wimbledonom povedal, že vôbec budem 
hrať a ešte aj vyhrám zápas, neverila by 

som,“ povedala po výhre nad Taliankou 
Erraniovou.
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Malý šok z podania zospodu
Tréner  Martin  ZATHURECKÝ  o  vystúpení  slovenských  junioriek  vo Wimbledone

Najlepšie výsledky hráčov NTC v grandslamových 

dvojhrách juniorov za ostatných 5 rokov

2004 Kamil Čapkovič semifinále Roland Garros
2005 Lukáš Lacko semifinále Roland Garros
2006 Martin Kližan víťaz Roland Garros
 Magdaléna Rybáriková finalistka Wimbledonu
2007 Kristína Kučová víťazka US Open
2008 Lenka Juríková semifinalistka Roland Garros
 Romana Tabaková semifinalistka Wimbledonu
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 Patríte medzi najmladších 
trénerov, nie ste na gradslamoch 
ostrieľaným harcovníkom. Ako na 
vás zapôsobil Wimbledon?

Na všetkých ostatných grand-
slamových turnajoch som už bol, 
Wimbledon som absolvoval prvý 
raz. Na rozdiel od mnohých, ktorí mi 
vraveli, že z veľkej štvorky sa im ten-
to turnaj páčil najmenej, ja mám iný 
názor. Je to nádherné podujatie s vy-
nikajúcou atmosférou, obrovským 
záujmom ľudí a to nielen o zápasy 
dospelých, ale aj juniorov.

 Sezóna na tráve je krátka. Doká-
žu sa na tento povrch mladí hráči 
rýchlo adaptovať?

Obe naše juniorky hrali pred 
Wimbledonom na turnaji v Ro-
ehamptone. Luknárová vypadla 

v prvom a Tabakovú v druhom kole 
zdolala najvyššie nasadená Ameri-
čanka Oudinová. V Roehamptone 
sme mohli potom trénovať a Taba-
ková tam odohrala aj wimbledonskú 
kvalifikáciu, v ktorej zdolala dve ne-
príjemné Rusky. Už vtedy som videl, 
že Romana má na tráve fazónu. V 
komplikovanej sezóne so zranenia-
mi mala natrénované a potrebovala 
to ukázať.

 Postupovala bez straty setu, po-
merne suverénne. Čakali ste to?

Z prvého kola v hlavnom turnaji 
som mal drobné obavy, lebo nastu-
povala proti domácej Raeovej pred 
zaplneným dvorcom. Súboj zvládla. 
Azda najlepšie hrala v osemfinále 
proti Francúzke Mladenovicovej. 
Mimoriadne cenné je však jej štvrťfi-

nálové víťazstvo nad Slovinkou Her-
cogovou, dvestou hráčkou ženského 
rebríčka. Romana hladko vyhrávala 
lopty v dôležitých momentoch, 
verila si.

 Najväčšiu odozvu malo se-
mifinále proti 14-ročnej Britke 
Robsonovej. Keďže išlo o domácu 
nádej, bola pozornosť pochopiteľ-
ná. Mohli ste so svojou zverenkou 
ešte stále pomýšľať na najvyššiu 
métu?

Priznám sa, mysleli sme na cel-
kové víťazstvo. Aj napriek tomu, že 
Robsonová je veľmi šikovná ľaváčka, 
proti ktorej sa Romana ťažko 
presadzovala svojou 
hrou. Navyše mala 
ako domáca na 
svojej  strane 
plné hľadisko, 
dvetisíc di-
vákov. Ledva 
som sa cez 
davy dostal 
do hľadiska...

 Semifinále 
bolo dosť emo-
tívne. Súdiac pod-
ľa toho, aký priestor 
zápasu venovala britská 
televízia, ba aj komentátor John 
McEnroe. Romana si záznam 
priniesla na DVD a s obľubou sa 
vracia k svojmu servisu zospodu. 
Na YouTube nazvali túto sekvenciu 
cool ace...

Bol to pre súperku aj divákov šo-
kujúci moment. Prekvapenie aj pre 
mňa. Za stavu 4:3 mala Tabaková pri 
svojom servise výhodu.  A podala 
zospodu! Robsonová nereagovala, 
zato diváci boli vzrušení, zobrali 
to ako zosmiešnenie svojej hráčky. 
Naopak, komentátori moment pre-
kvapenia prijali pozitívne. Bolo 4:4 a 
domácu hráčku to na chvíľu  vyvie-
dlo z miery, urobila dvojchybu. Ale 
koncovku, aj vďaka veľkej diváckej 
podpore, predsa len zvládla lepšie 
ako Romana, ktorú už citeľne bolel 
chrbát. Bojovala, no únavu zo sied-
mich zápasov v sérii už pociťovala. 

Keby nemusela hrať kvalifikáciu, 
možno by mala ešte dosť síl potrápiť 
Britku. Tá napokon vyhrala aj vo 
finále a získala víťaznú trofej.

 Tabaková, hoci má sedemnásť, 
už hrá na ženských turnajoch. Aj 
preto musela do kvalifikácie, lebo 
jej chýbal lepší rebríček v junior-
skej kategórii. Bude pokračovať na 
turnajoch žien?

Vo Wimbledone potvrdila, že má 
na juniorskú špičku. Zahrá si ešte na 
US Open a na ME do 18 rokov, ale jej 
prioritou budú už štarty v turnajoch 
žien. Oceňujem jej ochotu tvrdo 

pracovať. Na zlepšení jej kon-
dície má veľkú zásluhu 

tréner Ladislav Olasz.  
V  pr ípr av e  n a 

Wimbledon tré-
novala na kur-
te dvojfázovo, 
poobede mala 
vždy 200 servi-
sov na presnosť 
a to jej prinies-
l o  n a  t r á v e 

profit. V prvých 
zápasoch dosa-

hovala 70-percentú 
úspešnosť z prvého 

podania.

 Luknárová zbierala grandsla-
mové skúsenosti už v Paríži, kde 
vypadla v prvom kole. Prejavovala 
sa vo Wimbledone už odvážnej-
šie?

Je to šikovná hráčka s dobrou 
rukou a anticipáciou. V zápasoch 
má zatiaľ výkyvy. Má však veľkú 
perspektívu zlepšovať sa. 

 V NTC sa primárne staráte  
o dve hráčky, Lenku Juríkovú, ne-
dávnu semifinalistku Roland Gar-
ros a Romanu Tabakovú. Iste máte 
dobrý pocit z ich vzostupu...

Výborne sa mi s nimi pracuje. Sú 
usilovné v tréningu, je radosť s nimi 
trénovať. Teší ma, že už prichádzajú 
výsledky. To je pre hráčky, ale aj 
trénera, mimoriadne dôležité.

Zuzana WISTEROVÁ

Vlani na jeseň sa Kristína Kučová s trénerom NTC Martinom 
Zathureckým vracali z US Open s trofejou pre šampiónku juniorskej 
dvojhry. Počas tohtoročného Wimbledonu sa tréner pohrával 
s myšlienkou na repete. Napokon z toho bolo v podaní ďalšej členky 
NTC Romany Tabakovej semifinále juniorskej dvojhry. Zathurecký 
mal i tak dôvod k spokojnosti. V slovenskej minivýprave absolvovala 
svoj wimbledonský debut ešte Zuzana Luknárová. Piešťanská hráčka 
uhrala kolo a zaknihovala svoj prvý víťazný grandslamový zápas.

Romana TABAKOVÁ s trénerom Martinom ZATHURECKÝM
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Slovenská semifinalistka juniorskej 
dvojhry vo Wimbledone 2008 je však 
priebojná nielen na dvorci, ale aj 
mimo neho. Takže napokon tréner 
Zathurecký predsa len súhlasil, aby 
sa Romana zúčastnila na paráde 
v hoteli Intercontinental.

A aspoň na troch miestach si 
poistila pozvanie na Wimbledon 
Champions Dinner.

„Najprv sa za mňa prihovoril 
náš krajan Juraj Králik, otec môjho 
spolužiaka, u Martiny Navrátilo-
vej, s ktorou robil známy projekt 
výtvarného grandslamu. Aj som sa 
Navrátilovej poďakovala za možnosť 
byť jej hosťom, ale napokon som 
bola v spoločnosti môjho kamaráta 
Bulhara Grigora Dimitrova, ktorý 
vyhral juniorskú dvojhru,“ vysvetľuje 
17-ročná hráčka NTC. Pre istotu 
jej pozvanie prisľúbil ďalší mladík, 
Bernard Tomic, víťaz Australian 
Open. „Lebo Grigor povedal, že ak 

prehrá vo finále, na večeru nepôjde...“ 
poznamenala Romana.

Dimitrov, s ktorým sa bližšie spo-
znala vlani na turnaji v Piešťanoch, 
vyhral, stal sa prvým bulharským 
šampiónom Wimbledonu, mal napo-
kon v Slovenke príjemnú partnerku 
na slávnosti. 

„Keď som videla fotky Martina 
Kližana z večere šampiónov, pove-
dala som si, aj ja tam raz chcem 
byť. Bolo to nádherné, mala som 
elegantné šaty, samozrejme požičané, 
ako to vo Wimbledone vždy funguje. 
S Grigorom sme prišli na limuzíne, 
fotili nás a aj ja som cvakala všet-
ko, vrátane nádherne prestretých 
stolov,“ delí sa Romana o zážitky zo 
slávnostnej večere. Jej scenár narušil 
daždivý finálový deň a maratónsky 
súboj Nadala s Federerom. „Dlho sa 
čakalo na nich, ale aj tak to bol pre 
mňa pamätný večer, aj turnaj. Len 
škoda, že som prehrala v semifinále, 

lebo ľudia si pamätajú iba víťazov...“ 
dodala. Podľa jej slov si Dimitrova 
určite budú pamätať a keď nie, tak 
sa im Bulhar vraj pripomenie. „On 
bude ako Federer. Roger sa naro-
dil roku 1981 a roku 1998 vyhral 
wimbledonskú juniorku. Grigor sa 
narodil roku 1991 a vyhral roku 2008. 
Obe udalosti delí desať rokov.To čosi 
znamená,“ s úsmevom komentuje 
paralelu Tabaková.

Pred rokom prišla do Wimbledonu 
ako absolútny nováčik a hneď v pr-
vom kole podľahla Kolumbijčanke 
Duque-Marinovej. „Taká som bola 
vyhúkaná, že za 37 minút bolo po 
zápase. Ale teraz som si užívala kaž-
dý súboj. Aj semifinálový, ktorý som 
prehrala s domácou Robsonovou na 
kurte číslo tri pred vyše dvoma tisíc-
kami divákov. Keď som sa lúčila s trá-
vovým dvorcom hlavou mi preblesklo 
– nie som tu posledný raz... Určite 
sa do Wimbledonu, už ako dospelá 
hráčka, vrátim,“ dodáva Romana. 
Ako juniorka si ešte zahrá US Open 
a šampionát Európy. Jej hlavným cie-
ľom je už postupne sa presadiť medzi 
ženami.                                       (zw)

Najlepšiu izraelskú tenistku 
Šahar Peerovú (21 r.), ktorá bola 
vlani 15. na svete, trénuje Slovák 
Martin Hromec. Bratislavčan, 
bývalý daviscupový reprezentant 
Slovenska, bol v kariére najvyššie 
v rebríčku 218. roku 1996. Ešte 
aj teraz figuruje v počítači, lebo 
donedávna trénoval na Slovensku 
Alexandra Somogyiho a hrával 
s ním štvorhry. 

„Dostal som ponuku od Peerovej 
manažéra a počas druhého týždňa 
Roland Garros sme naštartovali 
spoluprácu. Som rád, že zatiaľ 
celkom úspešne,“ hovorí 32-ročný 
Hromec. V treťom kole Wimbledo-
nu Šahar vyradila Rusku Safinovú, 
finalistku z Paríža, v osemfinále 
potom podľahla Dementievovej. 
Tak ďaleko sa v All England Clube 
dostala prvý raz v kariére. 

Hromcova zverenka bola po 
Wimbledone 25. na svete, ale túži 
po návrate na niekdajšie pozície. 
Od vlaňajška stratila dobré posta-
venie, ale po fedcupových prehrách 
sa musela vyrovnať aj s kriti-
kou izraelských médií. S Marti-
nom Hromcom, novým trénerom  
zo Slovenska, sa izraelská jednotka, 
ktorej stará mama má slovenský 
pôvod, dohodla na spolupráci  
do jesene. 

„Hodnotiť budeme po US Open,“ 
poznamenal Hromec. Mimocho-
dom: Peerová sa stala nedávno 
držiteľkou slovenského pasu, o zís-
kanie ktorého sa v duchu rodinnej 
tradície už dlhšie usilovala.  

Martin HROMEC vo Wimbledone
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Na wimbledonskej večeri šampiónov semifinalistka juniorskej dvojhry Romana TABAKOVÁ a šampión turnaja 
juniorov Grigor DIMITROV 

Nestratila sa 
medzi šampiónmi

„Chcem byť na večeri wimbledonských šampiónov,“ zaumienila 
si Romana Tabaková, ale tréner Martin Zathurecký namietal : „Mala 
si vyhrať, mohla by si tam byť!“

Hromec 
trénerom 
Peerovej
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Dominik Hrbatý s Argentínča-
nom Del Potrom a Michal Mertiňák 
s Rakúšanom Marachom odchádzali 
z Londýna už po prvom kole. Igor 
Zelenay (26 r.), po boku Čecha Petra 
Pálu, a Filip Polášek (22 r.), so svojím 
americkým partnerom Travisom 
Parrottom, bojovali o postup do 
štvrťfinále. Síce neúspešne, ale pre 
oboch Slovákov bolo wimbledonské 
osemfinále v premiére povzbudením 
do ďalšej roboty.

Postup z kvalifikácie

„Ešte týždeň pred Wimbledonom 
som bol v neistote. Pála čakal, či 
sa dostane s niekým do hlavného 
turnaja. Keď mu to 
nevyšlo, nastúpili 
sme spolu v kva-
lifikácii,“ priblí-
žil genézu svojho 
grandslamového 
debutu Zelenay. 
Tenista z Nového 
Mesta nad Vá-
hom potreboval 
na osemfinále vy-
hrať štyri zápasy. 
Emotívny obrat z 0:2 na sety proti 
Belgičanovi D. Normanovi s Por-
tugalčanom Gilom v druhom kole 

a výhra v prvom päťsetovom zápase 
kariéry Igora natoľko povzbudili, že 
zatúžil po súboji s deblovými esami, 
bratmi Bryanovcami. Pravda, to by 
museli s veteránom Pálom zdolať 
najprv Španielov Granollersa s Ven-
turom, a to im tentoraz nevyšlo. 
Zelenay sa však prebil do svetovej 
deblovej stovky (95.) a otvárajú sa 
mu nové obzory. 

„Budem môcť hrať väčšie tur-
naje,“ naznačil plány. Vraj možno  
i so skúseným Pálom, kedysi hráčom 
TOP 10 vo štvorhre. Čech je však 
dosť vyťažený, okrem iného aj po-
vinnosťami fedcupového kapitána. 
V každom prípade je Igor Zelenay 

odhodlaný zlepšovať 
svoje postavenie.

Cestu mu nazna-
čil jeho bývalý part-
ner Filip Polášek. 
Kvôli rozdielnemu 
postaveniu v reb-
ríčku sa dvojica roz-
delila. Zvolenčan sa 
dal dokopy s Ame-
ričanom Parrottom 

a v Paríži absolvoval 
grandslamový krst ohňom – skončili 
v prvom kole na raketách Mertiňáka 
so Švajčiarom Scherrerom. 

„Do Londýna sme prišli po mizer-
nej sérii. Našťastie sme ju zlomili,“ 
vravel Polášek. „Sme už zohratí. 
Prispieva k tomu nielen to, že si 
rozumieme na dvorci, ale aj mimo 
neho. Travis už bol na všetkých 
grandslamoch v osemfinále, pozná 
sa s mnohými hráčmi a postupne aj 
mňa s nimi zoznamuje.“

Ťažili z prípravy na tráve

Filip objavil vo Wimbledone svoj 
vrelší vzťah k trávovému povrchu 
ako k antuke, na ktorej vyrastal. 
Ukázalo sa, že sa oplatilo zostať pred 
šampionátom v Hertogenboschi, kde 
sa do pavúka nedostali. 

„Celý týždeň sme sa tam mohli 
pripravovať na tráve,“ poznamenal. 
Pomerne rýchlo sa zžil s grandsla-
movou atmosférou, v All England 
Clube si zvykal na prebíjanie sa 
medzi divákmi, potlesk a ruch zo 
susedných dvorcov i na privátne 
bývanie blízko dvorcov, ktoré je 
lacnejšie a pohodlné, ak turnaj za-
skočia dažde. „Na grandslamových 
turnajoch je viac masérov a fyziote-
rapeutov, teda lepší servis. Človek 
sa stretáva s najlepšími tenistami, 
aj keď šatne absolútnej špičky sú 
inde ako naše. Byť pravidelne taký 
úspešný na grandslame ako to vyšlo 
vo Wimbledone – už by ma tenis aj 

uživil,“ hovorí s úsmevom Polášek, 
ktorému museli výdatne donedávna. 
pomáhať rodičia. Už by im čosi chcel 
splatiť späť. 

Pred rokom  
na konci tretej stovky

„Na bodový i finančný zisk bol 
Wimbledon mojím najlepším tur-
najom,“ dodáva Polášek na margo 
rebríčkového posunu k šesťdesiatke. 
S partnerom si podelili 16 000 libier, 
toľko ešte nikde nezarobil. „Čosi si 
z toho odložím. Ale možno viac ako 
peniaze si cením, že sme získali kre-
dit, lebo sme zdolali naozaj špičko-
vých súperov – veď dvojica Damm, 
Vízner má cveng. Aj proti Dlouhému 
s Paesom sme v osemfinále odohrali 
vyrovnaný súboj.“

V čom vynikajú špičkoví deblisti? 
Filip Polášek hovorí, že v schopnosti 
udržať vysoký priemer v celom 
zápase. „Majú rýchle ruky, postreh, 
skvelo čítajú hru.“ 

Slovenského deblistu číslo 2 mo-
tivuje posun v rebríčku – po Wim-
bledone bol 55. „Kým človek stúpa, 
tenis ho baví,“ hovorí. Neuveriteľné 
– pred rokom bol v čase Wimbledo-
nu 291. A teraz si už robí plány, ako 
sa prepracovať do päťdesiatky, aby sa 
dostal na veľké turnaje.

Zuzana WISTEROVÁ

Slovenskí deblisti 
potešili vo Wimbledone

Igor Zelenay a Filip Polášek bojovali na tráve o postup do štvrťfinále
V pavúku štvorhry vo Wimbledone bolo tohto 

roku viac Slovákov ako v minulosti. Okrem 
tradičných hráčov – Hrbatého a Mertiňáka – sa 
pridružili so svojimi partnermi aj debutanti 
Zelenay a Polášek. A obaja boli úspešnejší ako 

osvedčení matadori, ktorí spolu uhrali v All 
England Clube roku 2005 pamätné štvrťfinále.

Filip POLÁŠEK (vľavo) a Travis PARROTT vo Wimbledone

Petr PÁLA a Igor ZELENAY (zľava) pred zápasom s D. NORMANOM a GILOM
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Najlepší Slováci
v rebríčku 
štvorhry

po Wimbledone

40. ...............Michal Mertiňák 
55. .......................Filip Polášek 
95 ....................... Igor Zelenay
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Bilancia venus – Serena

Celkovo vo WTA Tour: 8:8

Vo finále turnajov: 3:6

Na grandslamových turnajoch 5:5

Vo finále grandslamových turnajov: 2:5

Vo Wimbledone: 2:2

Vo finále Wimbledonu: 1:2

WIMBLEDON 2008
m u Ž i

DvojHra - osemfinále: Federer (1-Švajč.) 
– Hewitt (20-Austr.) 76(7), 62, 64, Ančič (Chorv.) 
– Verdasco (22-Šp.) 36, 46, 63, 64, 13:11, Safin 
(Rus.) – Wawrinka (13-Švajč.) 64, 63, 57, 61, Lopez 
(31-Šp.) – Baghdatis (10-Cyp.) 57, 62, 36, 76(4), 
86, Schüttler (Nem.) – Tipsarevič (Srb.) 64, 36, 
64, 76(4), Clément (Fr.) – Čilič (Chorv.) 63, 75, 62, 
Murray (12-V.Brit.) – Gasquet (8-Fr.) 57, 36, 76(3), 
62, 64, Nadal (2-Šp.) – Južnyj (17-Rus.) 63, 63, 
61, štvrťfinále: Federer – Ančič 61, 75, 64, Safin 
– Lopez 36, 75, 76(1), 63, Schüttler – Clément 63, 
57, 76(6), 67(7), 8:6, Nadal – Murray 63, 62, 64, 
semifinále: Federer – Safin 63, 76(3), 64, Nadal 
– Schüttler 61, 76(3), 64, finále: Nadal – Federer 
64, 64, 67(5), 67(8), 97.
ŠtvorHra - štvrťfinále: M. Bryan, B. Bryan (1-
USA) – Granollers-Pujol, Ventura (Šp.) 76(3), 62, 
60, Björkman, Ullyett (8-Švéd./Zim.) – Petzschner, 
Peya (Nem./Rak.) 76(5), 46, 63, 67(5), 62, Dlouhý, 
Paes (9-ČR/Ind.) – Erlich, Ram (3-Izr.) 63, 63, 63, Ne-
stor, Zimonjič (2-Kan./Srb.) – Anderson, Lindstedt 
(JAR/Švéd.) 76(5), 64, 67(5), 63, semifinále: 
Björkman, Ullyett – M. Bryan, B. Bryan 76(3), 57, 
76(5), 76(9), Nestor, Zimonjič – Dlouhý, Paes 76(4), 
46, 61, 46, 86, finále: Nestor, Zimonjič – Björkman, 
Ullyett 76(12), 67(3), 63, 63.

Ž e n Y
DvojHra - osemfinále: Jie Ženg (Čína) – Szá-
vayová (15-Maď.) 63, 64, Vaidišová (18-ČR) 
– Čakvetadzeová (8-Rus.) 46, 76(0), 63, A. Rad-
wanská (14-Poľ.) – Kuznecovová (4-Rus.) 64, 16, 75,  
S. Williamsová (6-USA) – Matteková (USA) 63, 63, 
Dementievová (5-Rus.) – Peerová (24-Izr.) 62, 61, 
Petrovová (21-Rus.) – Kudriavcevová (Rus.) 61, 
64, V. Williamsová (7-USA) – Klejbanovová (Rus.) 

63, 64, Tanasugarnová (Thaj.) – Jankovičová 
(2-Srb.) 63, 62, štvrťfinále: Jie Ženg – Vaidišová 
62, 57, 61, S. Williamsová – A. Radwanská 64, 
60, Dementievová – Petrovová 61, 67(6), 63,  
V. Williamsová – Tanasugarnová 64, 63, se-
mifinále: S. Williamsová – Jie Ženg 62, 76(5),  
V. Williamsová – Dementievová 61, 76(3), finále: 
V. Williamsová – S. Williamsová 75, 64.
ŠtvorHra - štvrťfinále: Blacková, Huberová 
(1-Zim./USA) – Azarenková Peerová (6-B-rus./Izr.) 
75, 76(4), Raymondová, Stosurová (16-USA/Austr.) 
– Makarovová, Sfarová (Rus./Tun.) 64, 63, S. Wil-
liamsová, V. Williamsová (11-USA) – Matteková, 
Mirzová (13-USA/Ind.) 64, 63, Dechyová, Dellacqu-
ová (Fr./Austr.) – Llagosterová-Vivesová, Martine-
zová-Sanchezová (Šp.) 62, 67(6), 64, semifinále: 
Raymondová, Stosurová – Blacková, Huberová 63, 
63, S. Williamsová, V. Williamsová 63, 63, finále: 
S. Williamsová, V. Williamsová – Raymondová, 
Stosurová 62, 62.
mieŠanÁ ŠtvorHra - semifinále: M. Bryan, 
Srebotniková (1-USA/Slo.) – Andrejev, Kirilenková 
(Rus.) 64, 62, B. Bryan, Stosurová (USA/Austr.) 
– Murray, Huberová (12-V.Brit.USA) 26, 76(1), 64, 
finále: B. Bryan, Stosurová – M. Bryan, Srebotni-
ková 75, 64.

j u n i o r i
DvojHra - finále: Dimitrov ((9-Bul.) – Kontinen 
(Fín.) 75, 63.
ŠtvorHra - finále: Čeng-peng Hsieh, Cung-hua 
Jang (Taiw.) - Reid, Tomič (3-Austr.) 64, 26, 12:10.

j u n i o r k Y
DvojHra - finále: Robsonová (V.Brit.) – Lertche-
ewakarnová (3-Thaj.) 63, 36, 61.
ŠtvorHra - finále: Hercogová, J. Moorová 
(6-Slo./Austr.) – Hollandová, Peersová (Austr.) 
63, 16, 62.

Björn  Borg  predpovedal:  Rafael 
Nadal  môže  po  Roland  Garros 
vyhrať  aj Wimbledon.  A Španiel 
to dokázal! Najlepší antukár sve-
ta,  ktorý v Paríži  štyri  roky nena-
šiel  premožiteľa,  ovládol  tohto 
roku  posvätnú  londýnsku  trávu,  
na  ktorej  kraľoval  od  roku  2003 
Roger  Federer,  líder  svetového 
rebríčka.  Legendárny  Švéd  Borg 
vyhrával  vo Wimbledone  v  ro-
koch 1976 - 80. Jeho sériu piatich 
triumfov za sebou mal prekonať 
fenomenálny Švajčiar. 

Nadal to dokázal

Tak trochu v tieni veľkého súboja dvoch mužských gigantov 
zostalo sesterské finále Williamsových. Venus zdolala Serenu 
a získala svoje piate wimbledonské víťazstvo. Titul obhájila. 
Predtým vyhrala v rokoch 2000, 2001, 2005 a 2007 (Serena 2002 
a 2003, v oboch finále zdolala Venus). V tomto tisícročí ovládli 
Williamsové londýnsku trávu. A tohto roku aj vo štvorhre, v ktorej 
zaznamenali 100. spoločný víťazný zápas. Venus vo Wimbledone 
2008 v dvojhre nestratila ani set!

Sestry opäť proti sebe

Sklamaný Roger FEDERER pred dekoráciou šampióna Wimbledonu 2008, ktorým sa stal jeho finálový 
premožiteľ Rafael NADAL

� 

Zábery s Borgovými víťazstva-
mi lemovali stanicu Southfield, 
zastávku podzemky, odkiaľ mie-
rili davy tenisových fanúšikov na 
Wimbledon.

Bol to symbolický dizajn 122. 
ročníka šampionátu. Borga však 
Federer neprekonal. Nadal bol 
rezolútne proti. V treťom wimble-
donskom finále týchto dvoch hráčov 
triumfoval 22-ročný Malorčan. 

A aké to bolo finále!
Najlepšie v histórii. Možno to 

bol najlepší zápas všetkých čias. 
Tak ho hodnotili viacerí odborníci. 
„Bol to výnimočný zápas. Iste to 
ocením neskôr. Ale teraz cítim iba 
to, že som ho prehral,“ konštatoval 
Federer. „Bola to moja najťažšia 
prehra,“ dodal.

Päťsetové finále, v ktorom Švajčiar 
prehrával 0:2, trvalo 4 hodiny a 48 
minút. Pravda, dve dažďové prestáv-
ky ho rozložili do siedmich hodín. 
Dohrávalo sa takmer v tme. 

Denník The Telegraph o finále 

napísal: Wimbledon a všetci, ktorí sa 
zaujímajú o šport, nikdy nezabud-
nú. Behom zápasu sa zdalo, že bola 
prekročená hranica medzi športom 
a ľudskou drámou.“

„Ani neviem, či je to pravda, ale-
bo sa mi len sníva. Ako dieťa som 
sníval o víťazstve vo Wimbledone. 
My, Španieli to máme na tráve vždy 
ťažké. A ešte k tomu na tráve vo 
finále s Federerom…“ vravel Nadal 
po triumfe. 

„Zdolal som Federera aj na tráve 

na najslávnejšom turnaji. Ale čo je 
jeden môj wimbledonský titul proti 
jeho piatim! Až keď budem mať 
toľko úspechov ako on, budem si 
môcť povedať, že som lepší tenista,“ 
triezvo hodnotil Rafa. Diskusiu o 
tom, kto z nich je lepší, uzavrel prag-
maticky: „Tohto roku som Federera 
zdolal štyri razy. Ale stále je lepší 
ako ja. Pozrite sa na rebríček.“

Roger Federer je na čele, ale Ra-
fael Nadal je už v tesnejšom závese, 
ako kedykoľvek predtým.



Vo Valencii už naši chýbali
V kvalifikačnej  B-skupine  ME  hráčov  do  14  rokov  vyhrali  domáci Taliani  so  šťastím

ME družstiev 
Chlapci do 14 rokov

k v a l i F i k Á C i a
29. 6. – 1. 7. 2008 

S k u p i n a  B :
Sassari, taliansko

1. kolo: Taliansko – Rumunsko 2:1, Sloven-
sko – rakúsko 2:1 (Maruščák - Weidinger 
16, 67(4), Fabian – Ahne 64, 76(3), Fabian, 
Čelovský - Ahne, Weidinger 67, 62, 63), Srb-
sko – Maďarsko 2:1
Semifinále: Taliansko – Belgicko 2:1, Srbsko 
– Slovensko 3:0 (Krstin – Čelovský 60, 62, 
Jankovič – Fabian 75, 62, Jankovič, Vasiljevič 
– Čelovský, Maruščák 76, 62)

o 5. – 7. miesto: Rumunsko – Rakúsko 3:0

Finále: Taliansko – Srbsko 2:1. o 3. miesto: 

Belgicko – Slovensko 2:1 (Geerts – Čelov-

ský 26, 67, Coppejans – Fabian 16, 64, 63, 

Cagnina, Geerts – Fabian, Maruščák 64, 64).  

o 5. miesto: Maďarsko – Rumunsko 2:1.

konečné poradie: 1. Taliansko, 2. Srbsko, 

3. Belgicko, 4. SlovenSko, 5. Maďarsko,  

6. Rumunsko, 7. Rakúsko

FinÁle, valencia (Španielsko), 3. – 6. júla 

2008 – konečné poradie: 1. Francúzsko,  

2. Rusko, 3. Veľká Británia, 4. Chorvát-

sko, 5. Nemecko, 6. Srbsko, 7. Taliansko,  

8. Lotyšsko 

Dievčatá do 14 rokov
k v a l i F i k Á C i a

29. 6. – 1. 7. 2008 
S k u p i n a  C

Honfleur, Francúzsko
1. kolo: Rusko – Fínsko 3:0, Slovensko 
– Švajčiarsko 2:1 (Ostrožlíková – Zenhau-
sernová 62, 46, 75, Uberalová – Biancová 67, 
62, 60, Uberalová, Kucharová – Biancová, 
Reyová 61, 32 skr.), Francúzsko – Poľsko 3:0, 
Česko – Izrael 3:0
S emifinále:  rusko –  Slovensko 2:1 
(Putincevová – Ostrožlíková 75, 61, Ga-
vrilovová – Uberalová 62, 64, Gavrilo-
vová, Leikinová – Uberalová, Ostrožlí-

ková 46,  26),  Francúzsko – Česko 3:0
o 5. – 8. miesto: Švajčiarsko – Fínsko 3:0, 
Poľsko – Izrael 3:0
Finále: Rusko – Francúzsko 2:0. o 3. miesto: 
Slovensko – Česko 2:1(Ostrožlíková – Pavel-
ková 46, 46, Uberalová – Mendesová 63, 61, 
Uberalová, Ostrožlíková – Mendesová, Roha-
nová 63, 62). o 5. miesto: Švajčiarsko – Poľ-
sko 2:1. o 7. miesto: Izrael – Francúzsko 3:0.
konečné poradie: 1. Rusko, 2. Francúzsko, 
3. SlovenSko, 4. Česko, 5. Švajčiarsko,  
6. Poľsko, 7. Izrael, 8. Francúzsko
FinÁle, loano (taliansko), 4. – 6. júla 2008 
– konečné poradie: 1. Ukrajina, 2. Rusko,  
3. Belgicko, 4. Veľká Británia, 5. Srbsko

S rakúskom  
rozhodla štvorhra

Úvodná dvojhra Matejovi 
Maruščákovi nevyšla. V prvom 
sete urobil mnoho nevynúte-
ných chýb. V druhom sete sa 
zdalo, že môže zápas otočiť (mal 
4:0 v tajbrejku), ale prehral.

Na 1:1 vyrovnal Patrik Fa-
bian, ktorý odohral v mimo-
riadnom teple (35oC) veľmi 
dobrý zápas. V rozhodujúcej 
štvorhre Fabian s Čelovským 
síce prehrali v tajbrejku prvý 
set, no potom hladko vyhrali 
ďalšie  dva sety.

V semifinále Slovensko na-
stúpilo proti Srbsku. Na halo-
vých ME v zime sme s týmto 
súperom prehrali v dobrom 
a vyrovnanom zápase 1:2. Ten-
toraz najskôr Čelovský hladko 
prehral, napriek tomu, že hra 
bola vcelku vyrovnaná. Patrik 
Fabian odohral jeden z najlep-
ších zápasov na tomto podujatí, 
obaja súperi predviedli výborný 
tenis. Nechýbali dlhé ťažké vý-
meny a postarali sa o množstvo 
koncových úderov. Obaja hráči 
robili minimum nevynútených 
chýb. Pravda, ani v tomto zá-
pase sme neuspeli, a tak sa 

už rozhodnuté stretnutie len 
dohrávalo štvorhrou. Ani v nej 
sme nedokázali zvíťaziť, a preto 
bol tentoraz výsledok hladký.

Domácim pomohlo  
šťastie i publikum

Slovensko nastúpilo na tretie 
stretnutie proti Belgicku, víťa-
zovi Wintercupu. Bol to súboj 
o 3. miesto. V úvodnej dvojhre 
hral Čelovský veľmi bojovne, 
s väčším nasadením i aktivitou 
a zaslúžene vyhral. Na ďal-
šiu dvojhru nastúpil Fabian.  
V prvom sete súpera doslova 
odstrelil mnohými koncovými 
údermi, najmä z forhendu, ale 
v ďalších dvoch setoch mu už 
„nepadalo“. Belgičan Coppe-
jans sa viac bránil a čakal na 
chyby slovenského tenistu. Po 
sľubnom úvode Patrik nakoniec 
až nepochopiteľne prehral. 
Vo štvorhre tvorili Belgičania 
lepší pár a zaslúžene vyhrali. 
Slovensku teda zostalo štvrté 
miesto. Kvalifikačnú skupi-
nu vyhrali nečakane Taliani 
pred Srbmi. Víťazom pomohlo 
šťastie i skvelá domáca búrlivá 
atmosféra.

Daniel ČÁLIK,
kapitán tímu hráčov SR

Slovenské trio pred nástupom – zľava Patrik FABIAN, David ČELOVSKÝ, Matej MA-
RUŠČÁK

Kvalifikačnú B-skupinu ME hráčov do 14 rokov v talianskom meste Sassari 
tvorili – po odstúpení Estónska - domáce Taliansko, Srbsko, Belgicko, Maďarsko, 
Rumunsko, Rakúsko a Slovensko. Náš trojčlenný tím hral v zložení Patrik Fabian, 
David Čelovský, Matej Maruščák. Slovensko bolo štvrté nasadené za 1. Belgickom, 
2. Srbskom a 3. Talianskom a napokon naši hráči v Sassari obsadili konečné  
4. miesto. Znamenalo to, že nepostúpili do finále v španielskej Valencii, kde 
získalo celkové prvenstvo Francúzsko.

�  



Prvé nasadené bolo v našej C sku-
pine Rusko, o druhom sa losovalo 
medzi ČR a SR. Žreb sa naklonil na 
stranu Česka. Potom sa rozhodovalo 
o 3. a 4. nasadenom tíme a my sme 
sa dostali do hornej polovice pavú-
ka k Rusku, jednotke a favoritovi 
kvalifikácie.

Smola kucharovej  
– zranila si členok

V prvom kole sme sa stretli s 
najlepším z nenasadených tímov, 
Švajčiarskom. V súboji tímových 
dvojok Ostrožlíková - Zahnauser-
nová patril úvod našej hráčke. Hrala 
dobre, držala loptu v hre. Súperka 
sa snažila hrať aktívne, no robila 
veľa chýb. Naša tenistka vyhrala s 
prehľadom prvý set 6:2, v druhom 
však Švajčiarka menila rytmus hry, 
držala viac loptu, zápas sa vyrovnal 
a záver setu vyšiel lepšie Švajčiarke.  
Za stavu 5:5 v treťom sete sa Švajčiar-
ka začala nepochopiteľne rozčuľovať, 
robila ľahké chyby, čo Miška využila 
a set vyhrala 7:5.

Stretnutie tímových jednotiek 
Uberalová - Biancová bolo vyrovna-
né len v prvom sete. Petra viedla 4:1 
a všetko nasvedčovalo tomu, že pôj-
de o ľahký zápas. No po niekoľkých 
pokazených loptičkách zbytočne 

znervóznela a dovolila súperke vývoj 
otočiť. Set prehrala 6:7, ale v druhom 
aj treťom hrala Petra koncentrovane, 
aktívne a jednoznačne zvíťazila 6:7, 
6:2, 6:0. Za rozhodnutého stavu 
nastúpili na štvorhru Uberalová  
s Kucharovou proti páru Bian-
cová, Rayová. Náš pár bol 
jasne lepší, vyhral prvý 
set 6:1, ale za stavu 3:2 
v druhom  Kucharová 
nešťastne stúpila na 
pravú nohu a urobila 
si výron v členku. Zá-
pas naše dievčatá mu-
seli vzdať. Po ošetrení 
fyzioterapeutom ju sanit-
ka odviezla na röntgen, kde 
sa ukázalo, že členok nie je zlomený, 
ale silno vyvrtnutý. Pre Michalu sa 
turnaj, žiaľ, skončil a zranenie ju 
z tenisu vyradilo na 3 týždne. 

rusko bolo veľmi silné

V druhý deň sme sa stretli s Rus-
kom. Ostrožlíková začala prvý set 
proti Putintcevovej dobre, hráčky 
sa ťahali o každý gem až do stavu 
5:4 pre našu tenistku. Potom jej pár 
úderov nevyšlo, nohy nefungovali 
ako by mali. Ruska išla za víťazstvom 
ako rozbehnutý tank. Po každej 
lopte sa povzbudzovala, až to trhalo 

bubienky v ušiach. Jej hecovanie 
bolo miestami až komické, no po-
mohlo jej k zisku setu. Aj v druhom 
pokračovala v aktívnej hre, svojím 
sebavedomím dominovala na kurte 
a zápas vyhrala 7:5, 6:1. V druhej 
dvojhre začala Uberalová proti 
Gavrilovovej dobre. Potom však 
Ruska menila rytmus hry, hrala veľa 
kraťasov, ktoré Petra síce dobehla, 
no nevedela, kam loptu zahrať a 
urobila veľa chýb. Pestrá hra Rusky 
platila na našu hráčku. Každú loptu 
sa snažila hrať inak, aby sa Uberalová 
nedostala do rytmu. Jej taktika bola 

veľmi úspešná.  Gavrilovová 
zvíťazila 6:2, 6:4, potvrdila, 

že je európskou jednot-
kou a spečatila postup 
Ruska do finále. Vo 
štvorhre Uberalová s 
Ostrožlíkovou zdola-
li po dobrom výkone 
Gavrilovovú s Leiki-

novou 6:4, 6:2 a upra-
vili tak výsledok na 1:2. 

výhra nad Českom  
v boji o 3. miesto

V boji o tretie miesto si naše re-
prezentantky zmerali sily s Češkami, 
ktoré v semifinále podľahli Francúz-
sku. V horúčave sa v zápase dvojok 
stretli Ostrožlíková s Pavelkovou  a 
v prvom sete išla do vedenia česká 
hráčka, kým Miška sa pomalšie roz-
biehala. Iba doťahovala a set prehrala 
4:6. V druhom však zlepšila hru i 
pohyb, bola aktívnejšia a viedla 3:0 
a 4:1. Pravda, to bolo všetko. Nemala 
dosť síl ísť do dlhších výmen a zápas 
prehrala 4:6, 4:6. V zápase tímových 

jednotiek Uberalová - Mendesová 
hrala Petra od začiatku veľmi dobre. 
Bola sústredená, aktívna a neumož-
nila súperke chytiť sa. Dominovala 
na dvorci a zaslúžene zvíťazila 6:3, 
6:2. Uberalová podala azda najlepší 
výkon aký som u nej kedy videl. V 
rozhodujúcej štvorhre náš pár nastú-
pil proti Mendesovej s Rohanovou. 
Petra pokračovala v dobrej hre, bola 
najlepšou hráčkou na dvorci a Mi-
chaela ju dobre dopĺňala. Mendeso-
vej hru poznačila predošlá prehra vo 
dvojhre  a zaostala za očakávaním. 
Naše dievčatá zaslúžene zvíťazili 6:3, 
6:2 a zabezpečili si tak tretie miesto, 
za Ruskami a Francúzkami. 

uberalová  
si môže trúfať na špičku

S vystúpením slovenských hrá-
čok som bol spokojný. Uberalová 
ukázala, že keď si verí, vie zdolať 
alebo minimálne odohrať vyrovnaný 
zápas s hráčkou európskej špičky. 
Ostrožlíková hrala dobrý tenis od 
základnej čiary, má vyrovnané úde-
ry, rezervu vidím hlavne v podaní. 
Na kurte pôsobí miestami trochu 
zakríknuto. Keď sa bude viac po-
vzbudzovať, určite jej výkon bude 
ešte lepší. Kucharová mala smolu, 
že sa zranila už v jej prvom zápase 
a mohla spoluhráčky podporiť už len 
z tribúny. Usporiadatelia si zaslúžia 
pochvalu za výbornú organizáciu 
– až na dvorce: boli veľmi suché  
a miestami nerovné. Kvalifikácia sa 
však obišla bez problémov, hostitelia 
nám vo všetkom vyšli v ústrety.

František HORVÁTH,
kapitán tímu hráčok SR

Oslabený tím SR nepostúpil
V kvalifikácii ME družstiev hráčok do 14 rokov Slovensko tretie, šampiónom Ukrajina

Kvalifikácia ME družstiev dievčat do 14 rokov sa uskutočnila 
v peknom prostredí francúzskeho mestečka Honfleur. Z dejiska, 
ktoré bolo dve hodiny cesty vlakom z Paríža, pri kanáli La Manche, 
sa slovenské reprezentantky vrátili s tretím miestom. Na finálový 
turnaj do talianskeho Loana nepostúpili. Šampiónom sa tam stal 
tím Ukrajiny. 

Smoliarka KUCHAROVÁ so zranenou 
nohou 

Slovenské trio s kapitánom tímu 
Františkom HORVÁTHOM – zľava 
Michala KUCHAROVÁ, Michaela OS-
TROŽLÍKOVÁ, Petra UBERALOVÁ

� 
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1. Federer (Švajč.)     6600
2. Nadal (Šp.) 5830
3. Djokovič (Srb.) 4945
4. Davydenko (Rus.) 2970
5. Ferrer (Šp.) 2945
6. Roddick (USA)  2065
7. Nalbandian (Arg.) 2030
8. Blake (USA) 1955
9. Murray (V.Brit.) 1730

10. Wawrinka (Švajč.) 1660
11. Verdasco (Šp.) 1475
12. Gasquet (Fr.) 1445
13. Almagro (Šp.) 1435
14. Robredo (Šp.) 1400
15. González (Čile) 1365
16. Južnyj (Rus.) 1270
17. Tsonga (Fr.) 1265
18. Štěpánek (ČR) 1256
19. Monaco (Arg.) 1240
20. Karlovič (Chorv.) 1220

1. Nestor (Kan.) 5260
2. Bryan B. (USA)  4875
2. Bryan M. (USA)  4875
4. Zimonjič (Srb.)        4585
5. Erlich (Izr.) 3510
5. Ram (Izr.) 3510
7. Ullyett (Zimb.)  3330
8. Knowles (Bah.)  3265
9. Vízner (ČR) 3130

10. Knowle (Rak.) 3035
11. Aspelin (Švéd.) 3025
12. Bhupáthí (Ind.) 2940
13. Björkman (Švéd.) 2815
14. Dlouhý (ČR) 2579
15. Paes (Ind.) 2250
16. Hanley (Austr.) 2200
17. Coetzee (JAR) 2160
18. Horna (Per.) 2158
19. Fyrstenberg (Poľ.) 2145
19. Matkowski (Poľ.) 2145

1. Ivanovičová (Srb.) 3828
2. Jankovičová (Srb.) 3685
3. Šarapovová (Rus.)       3626
4. Kuznecovová (Rus.) 3455
5. Williamsová S. (USA) 3251
6. Dementievová (Rus.)  3105
7. Williamsová V. (USA) 2606
8. Čakvetadzeová (Rus.) 2416
9. Safinová (Rus.) 2287

10. Radwanská A. (Poľ.) 2141
11. Zvonarevová (Rus.) 1972
12. HANTUCHOVÁ (SR) 1927
13. Schnyderová (Švajč.) 1812
14. Szávayová (Maď.) 1644
15. Bartoliová (Fr.) 1550
16. Azarenková (B-rus.) 1386
17. Petrovová (Rus.) 1321
18. Cornetová (Fr.) 1268
19. Kirilenková (Rus.) 1208
20. Schiavoneová (Tal.) 1201

1. Blacková (Zimb.)  4490
1. Huberová (JAR) 4490
3. Peschkeová (ČR) 3305
4. Sugijamová (Jap.)  3270
5. Stubbsová (Austr.) 3255
6. Srebotniková (Slo.) 3120
7. Azarenková (B-rus.) 2985
8. Čia-Jung Čuang (Taiw.)  2885
9. Jung-Jan Čan (Taiw.) 2825

10. Safinová (Rus.) 2750
11. Medinová-Garriguesová (Šp.) 2490
12. Ruanová-Pascualová (Šp.) 2480
13. Bondarenková K. (Ukr.) 2450
14. Bondarenková A. (Ukr.) 2440
15. Peerová (Izr.) 2410
16. Zi Jang (Čína) 2230
17. Dechyová (Fr.) 2118
18. Raymondová (USA)  1788
19. Jie Ženg (Čína) 1772
20. Mirzová (Ind.) 1750a
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TOP 10 REBRíčKa ITF

1. Tsung-hua Jang (Taiw.) 1208
2. Tomic (Austr.) 1182
3. Berankis (Lit.) 1115
4. Dimitrov (Bul.) 1081
5. Ramirez (Mex.) 810

6. Kontinen (Fín.) 753
7. Pereira (Braz.) 722
8. Cunha (Braz.) 720
9. Bhambri (Ind.) 707

10. Harrison (USA) 691

1. Rusová (Hol.) 1162
2. Halepová (Rum.) 1160
3. Oudinová (USA) 1123
4. Lertcheewakarnová (Thaj.) 1045
5. Robsonová (V.Brit.) 950

6. Bogdanová E. (Rum.) 861
7. Bogdanová A. (Rum.) 790
8. Jovanovská (Srb.) 745
9. Hercogová (Slo.) 723

10. Vogtová (Licht.) 716

aTP
RACE - DVOJHRA

170. Hrbatý Dominik 6
185. Lacko Lukáš 4
228. Mertiňák Michal 1
228. Červenák Pavol 1
228. Klec Ivo        1

NaSaDZOVaCIE REBRíčKY 

DVOJHRA
183. Lacko Lukáš   228
205. Beck Karol 195
269. Hrbatý Dominik  136
275. Klec Ivo 135
399. Semjan Marek 77
407. Čapkovič Kamil 75
408. Červenák Pavol 75
446. Kližan Martin 65
462. Stančík Ján  62
547. Somogyi Alexander 44
601. Mečíř Miloslav 37
616. Mertiňák Michal  35
647. Polášek Filip 32
669. Martin Andrej 30
811. Pažický Michal 18
927. Krošlák Ján 11

1095. Zelenay Igor  6
1189. Sikora Adrián  5
1292. Miklušičák Peter 3
1316. Janči Tomáš  3
1399. Hromec Martin 2
1409. Durdík Martin 2
1409. Macko Michal 2
1712. Polyák František 1

ŠTVORHRA
37. Mertiňák Michal  1285
44. Polášek Filip 1081

101. Zelenay Igor   615
346. Hrbatý Dominik  158
453. Klec Ivo 104
530. Stančík Ján 83
535. Lacko Lukáš 82
573. Somogyi Alexander 72
717. Martin Andrej 48
736. Kližan Martin 44
760. Hromec Martin 40
763. Červenák Pavol 40
782. Semjan Marek 38
804. Pažický Michal 36
833. Čapkovič Kamil  33
836. Sikora Adrián 32
951. Mečíř Miloslav 24

1127. Béreš Matúš 13
1193. Beck Karol 12
1295. Janči Tomáš 8

1452. Bruthans Viktor  4
1554. Durdík Martin 4

WTa TOuR
DVOJHRA

12. Hantuchová Daniela  1927
31. Cibulková Dominika 934

101. Rybáriková Magdaléna 344
249. Kučová Zuzana  110
272. Suchá Martina  95
278. Tvarošková Lenka  94
290. Wienerová Lenka  84
306. Nociarová Dominika 75
379. Boczová Klaudia 53
419. Pochabová Michaela 46
444. Kučová Kristína 42
457. Hrozenská Stanislava  39
465. Juríková Lenka 38
508. Vajdová Nikola 32
617. Kochanová Monika 21
650. Kurhajcová Ľubomíra  19
663. Balogová Martina 18
693. Kachlíková Katarína  16
694. Babáková Martina 16
698. Juricová Jana   16
769. Malenovská Klaudia 12
771. Diešková Dominika 12
795. Veresová Patrícia 11
839. Tabaková Romana 9
860. Morgošová Karin 8
907. Zlochová Zuzana 7

1014. Cigániková Veronika 4
1055. Husárová Janette 3

ŠTVORHRA
28. Husárová Janette  1437
61. Hantuchová Daniela  762

194. Tvarošková Lenka  183
333. Kachlíková Katarína  80
339. Cibulková Dominika 77
343. Babáková Martina  76
350. Kochanová Monika 73
408. Diešková Dominika 54
451. Hrozenská Stanislava 46
461. Kučová Zuzana   44
489. Kučová Kristína 40
501. Boczová Klaudia 39
532. Suchá Martina 35
603. Zlochová Zuzana 26
704. Tabaková Romana 17
723. Poljaková Katarína 16
757. Pochabová Michaela 14
780. Veresová Patrícia 12
808. Juríková Lenka 11
870. Malenovská Klaudia 8
898. Wienerová Lenka 7

REBRíčEK ITF 
JuNIORI

179. Klempa Zalán 202
215. Kovalík Jozef 180
249. Gašparetz Alexander 156
296. Gašparetz Róbert  133
348. Horanský Filip 110
425. Košec Ivan 87
479. Budoš Marek 73
519. Lazarčík Martin 65
689. Janúch Róbert 41
716. Havaj Filip 38

1087. Mydla Matúš 15
1140. Brtko Michal 13
1164. Klobušovský Matej 12
1775. Šuran Peter 2
1775. Vittek Filip 2

JuNIORKY
11. Kučová Kristína 705
49. Luknárová Zuzana 451
73. Juríková Lenka 360
78. Tabaková Romana 342
84. Boczová Klaudia 328

177. Jůrová Petra 203
203. Hončová Michaela 185
209. Baranová Katarína 182
229. Morgošová Karin 170
283. Vršková Lucia 145
299. Kuľhová Petra Mária 136
361. Juhászová Vivien 112
405. Kovaľová Lucia 97
435. Škamlová Chantal 92
473. Hríbiková Miroslava 82
481. Popluhárová Andrea 81
509. Širilová Monika 75
570. Mészárosová Michaela 65
591. Mečířová Lucie 62
603. Poljaková Katarína 60
638. Lazarová Barbora 55
676. Záteková Veronika 50
782. Čepelová Jana 40
829. Peterčáková Jarmila 35
830. Zlochová Zuzana 35
1018. Butkovská Lucia 22
1019. Blašková Veronika 22
1355. Zavarčíková Lucia 10
1355. Kucianová Kristína 10
1550. Molnáriová Vanesa 7
1598. Kucharová Michala 5
1701. Antoniewiczová Petronella 5
1701. Jasová Dominika 5
1912. Mravcová Ivana 2
1912. Voščeková Mária 2

REBRíčEK TE
do 14 rokov

CHLaPCI
30. Fabian Patrik 275
79. Čelovský Dávid 180

124. Šipoš Jakub 120
147. Kmeťko Tomáš 105
172. Blaško Martin  90
181. Maruščák Matej 85
215. Kianička Michal 70
245. Caro Martin 55
261. Chlpík Ivan 50
270. Blaho Martin 50
287. Daubner Roderik 45
355. Burda Mário 30
363. Hric Ivan 30
397. Polivka Richard 30
403. Štarke Ivan 25
416. Kulich Adam 25
444. Kačij Vladislav 20
610. Cvik Patrik 10
610. Selecký Matej 10
610. Vido Matej 10
610. Nagy Olivek 10
642. Andiľ Robert 10
711. Leško Samuel 5

DIEVčaTÁ
9. Uberalová Petra 445

26. Schmiedlová Karolína 315
30. Ostrožlíková Michaela 280
52. Kucharová Michala 235

102. Bessenyeiová Ester 160
129. Karaffová Natália 135
163. Ondrušová Zuzana 105
211. Vajdová Natália 85
232. Brestovičová Gabriela 72
270. Kötelesová Barbora 60
304. Hadnaďová Dominika 50
305. Krištofovičová Silvia 50
362. Bubelová Nina 37
426. Žilincová Michaela 30
450. Čobejová Jana 25
457. Šramková Marta 25
479. Harčárová Dana 22
484. Abrahámová Aneta 20
484. Stachová Stanislava 20
556. Frišová Pavla 15
658. Bachárová Tatiana 10
658. Staruchová Alexandra 10
658. Hercegová Linda 10
658. Blahová Natália 10
658. Oravkinová Nikola 10
658. Matušková Laura 10
658. Leskovská Natália 10
658. Staníková Monika 10
693. Lančaričová Petra 10
693. Mihaľovová Nicolette 10

SLOVENSKí HRÁčI 
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Peking a päť kruhov priťahujú svet tenisu
Miloslav Mečíř, tréner slovenského tenisového kvarteta, ide už na svoju šiestu olympiádu

Spomienky na Mečířovo 
zlato ožívajú. Pravidelne, 
v štvorročných cykloch, 
keď sa blížia olympijské 
hry, sa Miloslav Mečíř, 
slovenský daviscupový 
kapitán, ocitá v centre po-

zornosti. Pochopiteľne, veď ide o prvého 
olympijského šampióna po návrate tenisu 
pod päť kruhov. A olympijský tenisový tur-
naj v Pekingu 2008 je predo dvermi.

„Olympijské hry sú pre mňa veľmi dôle-
žité,“ uviedol Mečíř v rozhovore s britským 
novinárom Chrisom Bowersom, zostavo-
vateľom bulletinu, v ktorom sa bradatý boj-
nický rodák usmieva zo soulskej fotografie. 
Od pamätného zisku singlového zlata, roku 
1988 v drese Československa, uplynie 1. ok-
tóbra dvadsať rokov. 

„Vyrastal som s olympiádami, vždy som 
cítil, že tenis patrí do programu hier. Keď som sa dozvedel, že 
sa tenis opäť bude hrať na olympiáde, bol som rád. Bol som 
nachystaný hrať už v Los Angeles ́ 84 exhibične. Pravda, prišiel 
bojkot, z čoho som bol sklamaný,“ vraví 44-ročný niekdajší 
štvrtý hráč sveta.

Tenis sa do olympijského programu vrátil 
po 64 rokoch. Šéf svetového tenisu, Talian 
Francesco Ricci Bitti, neraz počul názor, 
že tenis má grandslamové turnaje, Davis 
Cup, Fed Cup a nepotrebuje olympiádu. 
„Naše veľké turnaje a tímové súťaže sú ako 
svetové šampionáty. Ale olympijské hry sú 
čímsi unikátnym pre športovcov, vrátane 
tenistov,“ tvrdí Ricci Bitti. A Mečíř mu dáva 
za pravdu názorom, že olympijské víťazstvo 
ho nadchlo a uspokojilo predovšetkým ako 
športovca. „Neviem povedať, či by som 
olympijské zlato menil za wimbledonský 
titul. Olympiáda je výnimočná, najmä svo-
jou atmosférou,“ zdôrazňuje Miloš, vášnivý 
zberateľ odznakov národných olympijských 
výborov. Základy zbierky položil počas So-
ulu 1988, pokračoval v Barcelone 1992, kde 
bol hosťom ITF. V Atlante 1996, Sydney 2000 
a Aténach 2004 pôsobil už ako tréner sloven-

ských tenistov a v Pekingu bude zastávať rovnakú pozíciu. 
V Pekingu by sa mal uskutočniť najkvalitnejší olympijský 

tenisový turnaj od návratu tohto športu do programu. K uzá-
vierkovému dátumu (2. 7.) figurovalo medzi prihlásenými 17 
mužov a 18 žien z prvej svetovej dvadsiatky. 

Viete si predstaviť Danielu Han-
tuchovú na plachetnici? V úlohe 
jachtárky predstavuje najlepšiu 
slovenskú tenistku publikácia, ktorú 
Medzinárodná tenisová federácia vy-
dala k olympijským hrám v Pekingu. 
Do života ju uviedol prezident ITF 
Francesco Ricci Bitti 1. júla na tlačo-
vej konferencii vo Wimbledone. 

Cesta do Pekingu, ako znie názov 
publikácie, predstavuje 44 tenistov 
– budúcich olympionikov - na foto-
grafiách a v rozhovoroch. Hráči na 
snímkach reprezentujú vždy nejaký 
olympijský šport. Roger Federer je 
šermiarom, ženská svetová jednotka 
Ana Ivanovičová je bíč volejbalist-
kou, snímka Nadala v úlohe futba-
listu vznikla na turnaji v Šanghaji 
a Djokoviča, zdatného lyžiara, za-
chytil objektív na svahu v známom 

dubajskom krytom stredisku. Ma-
rii Šarapovovej je póza modernej 
gymnastky ako uliata, ani Serena 
Williamsová ako krasokorčuliarka 
nevyzerá zle. 

„Môj záujem o tenis vznikol vďaka 
olympiáde, keď som ako päťročná sle-
dovala v televízii víťazstvo Miloslava 
Mečířa v Soule ´88,“ priznáva v kni-
he Slovenka Hantuchová, o ktorej 
v publikácii píšu: „Svoj najlepší tenis 
hrá vtedy, keď reprezentuje svoju 
krajinu. Slovensku pomohla vyhrať 
Fed Cup a Hopmanov pohár.“

Predstavenie výrazných tenisových 
osobností na 140 stranách publikácie 
slúži ako propagácia olympijského 
turnaja v Pekingu. 

D a n i e l u  H A N T U C H O V Ú  
na jachte nájdete na posteri v strede 
čísla.

Jachtárka Daniela 
Hantuchová 
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